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ПО В О Д И

АЛЕКСАНДАРПЕТРОВ
(1938–2021)

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

ОСУНЧАНИПРОСТОРИ
АЛЕКСАНДРАПЕТРОВА:

Inmemoriam

Оти шао је Алек сан дар Пе тров (Ниш, 8. I 1938 – Бе о град, 19. XI 
2021), срп ски про у ча ва лац књи жев но сти и књи жев ник, а Рус поре
клом. Из гу би ли смо јед ног ве о ма ва жног ис тра жи ва ча, под сти цај
ног знал ца књи жев но сти и кул ту ре, те за ни мљи вог књи жев ни ка 
ко ји је не пре ста но тра гао за но вим ви ди ци ма и ис хо ди шти ма. 
Из гу би ли смо чо ве ка ко ји је хр лио у су срет дру гим и дру га чи јим 
кул ту ра ма, а њих је умео ду бин ски да раз у ме ва го то во ни шта 
ма ње не го што је од луч но бра нио диг ни тет срп ске књи жев но сти 
и кул ту ре чи ји је дра го це ни уче сник и кре а тор.

Син две ју кул ту ре

Пе тров је по то мак Бе лих Ру са, оца Ни ко ла ја и мај ке Ири не 
(рођ. Ка ра те јев), при сти глих у Кра ље ви ну СХС/Ју го сла ви ју као 
из бе гли це по те ра не до га ђа ји ма Ок то бар ске ре во лу ци је и по то њег 
ре во лу ци о нар ног те ро ра. У Бе о гра ду је по ха ђао основ ну шко лу и 
гим на зи ју, а он да и Фи ло ло шки фа кул тет, где је гру пу ју го сло вен
ске и свет ске књи жев но сти за вр шио 1961. На истом фа кул те ту је 
ма ги стри рао („По ет ско у Ан дри ће вој про зи”) 1967, а те за је об ја



989

вље на у ње го вој ау тор ској књи зи У про сто ру про зе (1968). Док
то ри рао је у За гре бу, на Фи ло зоф ском фа кул те ту, 1971, са те зом 
под на сло вом „По е зи ја Ми ло ша Цр њан ског у ево лу ци ји срп ског 
пе сни штва”. У пе ри о ду 1964–1996. ра дио је, с пре ки ди ма, на Ин
сти ту ту за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду, а ту је сте као сва 
на уч на зва ња, од аси стен та, пре ко на уч ног са рад ни ка и ви шег 
на уч ног са рад ни ка, па до на уч ног са вет ни ка. Ту је за сно вао на уч
но и стра жи вач ки про је кат „Исто ри ја срп ске књи жев не пе ри о ди ке” 
и њи ме је ру ко во дио 1970–1986. Био је је дан од осни ва ча, те глав ни 
и од го вор ни уред ник (1968–1972) ча со пи са Књи жев на исто ри ја, 
а пре то га је био члан ре дак ци је Књи жев них но ви на (1965–1968). 

Раз вио је ши ро ку са рад њу са ве ли ким бро јем ли сто ва и ча со
пи са, уче сник је мно гих на уч них ску по ва, об ја вљи вао у збор ни
ци ма на уч них ра до ва, а био је и стал ни кри ти чар ли ста По ли ти ка 
1975–1980. Члан је Удру же ња књи жев ни ка Ср би је од 1964; члан 
ПЕН клу ба од 1965, члан ње го вог пред сед ни штва 1983–1984. и 
пред сед ник 1986–1988; члан је пред сед ни штва Са ве за књи жев ни
ка Ју го сла ви је 1985–1988. и ње гов пред сед ник 1987. Са рад ник 
нај ста ри је срп ске кул тур не уста но ве по ста је об ја вљи ва њем књи
ге Раз го во ри с по е зи јом у еди ци ји Пр ва књи га Ма ти це срп ске 1963. 
го ди не; фор мал ни ста тус чла на са рад ни ка сте као је знат но ка сни је, 
тек 1995. го ди не, а стал ни члан са рад ник по ста је 2008. Био је сарад
ник сла ви стич ког цен тра Уни вер зи те та Хо ка и до у Са по роу (Ја пан). 
У САД по ста је спољ ни са рад ник Уни вер зи те та Оха јо у Ко лум бу
су, по том про фе сор на Уни вер зи те ту у Пит сбур гу (1993–2021). Уред
ник је ли ста Аме ри кан ски Ср бо бран 1993–2021, а за успе хе у том 
ра ду до бит ник је Ор де на ју го сло вен ске за ста ве 2003. Др жао је 
пре да ва ња по по зи ву на ви ше уни вер зи те та ши ром све та, у САД, 
Ен гле ској, Нор ве шкој, Швед ској, Ки ни, Ин ди ји. 

Пе тров је пи сац ши ро ког жан ров ског спек тра, те не сум њи ве 
ра до зна ло сти, за ни мљи во сти и про во ка тив но сти. При мар но про
у ча ва лац књи жев но сти он се до ка зао у раз ли чи тим ди сци пли на
ма ове на у ке. Кри тич ке и књи жев но и сто риј ске тек сто ве не го вао је 
од са свим крат ких об ли ка и жан ра при ка за, пре ко ши рих рас пра
ва, па до це ло ви тих мо но граф ских сту ди ја. Нај че шће је пи сао о 
срп ској по е зи ји, али и о пе сни штву ју го сло вен ских про сто ра, а то 
је обе ло да ње но у ње го вим књи га ма као што су: Раз го во ри с по е зи-
јом (1963), По е зи ја Цр њан ског и срп ско пе сни штво (1971), По е зи ја 
да нас (1980), Кри ла и ва здух (1980), Ка нон (2008). Од стра них кул
ту ра нај ви ше је па жње по све тио ру ској књи жев но сти (Ан то ло ги ја 
ру ске по е зи је XVI I–XX ве ка, 1977; Литературная Рос сия. Вгзляд из 
Сер бии, 2015), а та књи жев ност за ње га пред ста вља ону из вор ну, 
пре дач ку, оче вин ску и де до вин ску вер ти ка лу. Те мат ски је уз то 
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био ве зан и за аме рич ку, ки не ску и је вреј ску кул ту ру, о че му је 
пи сао нај че шће у по је ди ним кри тич ким рас пра ва ма, са из у зет ком 
чи та ве јед не књи ге по све ће не ки не ском пе сни ку Ли Ћин гу (Ли 
Ћин гов пе снич ки ко смос, 2004). У свим овим др жа ва ма (Ја пан, САД, 
Ки на, Изра ел) бо ра вио је кра ће или ду же то ком по след ње три де
це ни је сво га жи во та, а у обла сти књи жев ног и кул ту ро ло шког 
ис тра жи ва ња ве за је оста ла трај на. 

О књи жев но у мет нич кој про зи је ма ње пи сао (У про сто ру 
про зе, 1968), о дра ми још ма ње, али се ши ри на ње го вих ин те ре
со ва ња и на чи ни ба вље ња књи жев ном умет но шћу нај бо ље мо гу 
ви де ти из књи ге Пре про шло сти I, II (2011): ту се по ка зу је не са мо 
жан ров ска ра зно ли кост де ла о ко ји ма пи ше не го се ви ди и те о риј
ска сло же ност ње го вог при сту па (от кри ће ру ског фор ма ли зма у 
срп ској на у ци, на при мер), ње го ва спрем ност на иза зо ве књи жев
ног жи во та (по ле мич ко ба вље ње слу ча је ви ма Ђо го, Си мо вић и сл.), 
спе ци фич но схва та ње књи жев ног па три о ти зма (ба вље ње те мом 
Ко со ва, суд би ном на ци је, од но са с дру гим кул ту ра ма, књи жев но 
ју го сло вен ство и сл.) итд. Сво ја из у ча ва ња сло же них то ко ва књи
жев ног жи во та, ис пи ти ва ња уло ге по је ди них ин ди ви ду а ла ца, по
кре та, а по себ но пе ри о ди ке, ча со пи са и ли сто ва, Пе тров је са ку пио 
у јед ну це ли ну, па те сту ди је и рас пра ве об ја вио под на сло вом 
Срп ски мо дер ни зам: гла сни ци, гла си ла, су ди је (1996). Те о риј ским 
пи та њи ма ба вио се при сва ком на уч но те мељ ни јем при сту пу, а од 
зна чај ни јих по сло ва ове вр сте сва ка ко ва ља по ме ну ти ње го ве за
слу ге за пред ста вља ње и ре цеп ци ју ру ско га фор ма ли зма у срп ској 
кул ту ри (По е ти ка ру ског фор ма ли зма, 1970), као и зна чај ње го ве 
ан то ло ги је тек сто ва ко ји све до че о ро ма неск ној по е тич кој све сти 
у свет ској књи жев но сти (Ра ђа ње мо дер не књи жев но сти: Ро ман, 
1975). По себ но су зна чај не ње го ве пе снич ке ан то ло ги је ко је су 
оства ри ле не сум њи ви ути цај у срп ском и ју го сло вен ском књи жев
ном жи во ту, те у ака дем ској прак си дру гих кул ту ра: New Ser bian 
Po e try / La no u vel le Po e sie Ser be (1978), По е зи ја ју го сло вен ских на-
ро да 1945–1975 (1975), По е зи ја мла ђих ју го сло вен ских пе сни ка (1978), 
а сва ка ко је нај ва жни ја она ко ја при ка зу је раз вој ру ског пе сни
штва: реч је о дру гом из да њу по ме ну те Ан то ло ги ја ру ске по е зи је 
XVI I–X XI ве ка (2011). 

Уз свој кри тич коис тра жи вач ки рад Пе тров се ис ка зао и као 
пи сац, у по чет ку пре вас ход но пе сник (збир ке: Са зда нац, 1971; Брус, 
1978; Сло вен ска шко ла, 1985; По след ње Ко со во, 1988; Ис точ ни длан, 
1992; Ка мен и зво но, 1992; Ва трар, 2003; Bo und by Red, 2003; Ах, 2006; 
Пе та стра на све та, 2013; Еро со ва све ска, 2021), по том ро ма но
пи сац (Као зла то у ва три, 1998; Тур ски Беч, 2000; Ла вља пе ћи на, 
2004), ме мо а рист у фор ми ро ма на (Ме мо ро ман, 2018), те ко нач но 
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при по ве дач (Док тор Ха ос, 2021). Ка ко је вре ме од ми ца ло, а при
сти за ла пу на људ ска зре лост, Пе тров је све ви ше те жио жан ров ској 
ши ри ни и пу ни ни жи вот ног до жи вља ја ко ји је про сто зах те вао, 
из ну ђи вао и спе ци фич ност вла сти тог из ра за. Та ко је овај пи сац 
ра стао и раз ви јао се це ло га жи во та, на сто је ћи да до сег не ши ри ну 
и об у хват ност ко ја је успе шно из ра жа ва ла ду би ну и сна гу из вор
ног ег зи стен ци јал ног до жи вља ја спрем ног на ра зно вр сна ис ку ше ња 
књи жев не екс пре си је.

Реч ти хог опро шта ја

Од ла ском Алек сан дра Пе тро ва у про сто ре веч но сти из гу би
ли смо јед ног ак тив ног и ве о ма ва жног ис тра жи ва ча књи жев но сти, 
као и за ни мљи вог и жи вах ног књи жев ни ка. Из гу би ли смо јед ну пре
по зна тљи ву и не по но вљи ву лич ност на ше књи жев но сти и на у ке 
о књи жев но сти, лич ност ко ја је пле ни ла ко ли ко ин те лек ту ал ном 
лу цид но шћу и тач но шћу сво јих ту ма че ња књи жев них де ла, то ли ко 
и не сва ки да шњо шћу сво јих стра сних за ла га ња за оне књи жев не 
по ја ве и вред но сти ко ји ма је по кла њао сво је по ве ре ње. У Са ши 
Пе тро ву оби та ва ло је ви ше кре а тив них лич но сти исто вре ме но, а 
сва ка је тра жи ла про стор и вре ме за са му се бе. Сто га је овај пи сац 
ве о ма че сто ис по ља вао истин ску ду шу де те та, деч ју чи сто ту и бе
за зле ност, али и очи глед ни его цен три зам стар ма лог чо ве ка ко ји, 
на ив но и по све ће но, уме да за тра жи па жњу свих дру гих са мо и 
ис кљу чи во за се бе. Та ква ду ша де те та и стар ма лог чо ве ка не пре
ста но је пле ни ла и сти ца ла сим па ти је, а го то во ни ка да ни је изази
ва ла те шка по до зре ња и ан ти па ти је. Та ко је би ва ло јер је Пе тров 
умео да ис по љи си ло ви тост сво јих стра сти, али би на по ре до с та
квим на сту пом, или од мах по сле та кве не ка кве еруп ци је оду ше
вље ња, хи тро ус по ста вљао ме ру ства ри у ко јој је сво је ме сто моћ но 
за у зи ма ла по тре ба за ин те лек ту ал ним, ло гич ким ра су ђи ва њем и 
за ус по ста вља њем кри те ри ју ма објек тив но сти. Би ло је бес крај но 
за ни мљи во и иза зов но све што се де ша ва ло у Са ши Пе тро ву и око 
ње га: свет је до би јао не ка кву сим па тич ну и дра гу пу ни ну, а о љу
ди ма и до га ђа ји ма он ни ка да ни је све до чио са ру жним ми сли ма 
и муч ном, не га тив ном пси хич ком енер ги јом.

Не ко ли ко по след њих го ди на сво га жи во та Са ша се бо рио с 
те шком, нај те жом бо ле шћу ко ја је не пре ста но по на вља ла сво је на
па де и узи ма ла део по део све крх ки јег ор га ни зма. По вре ме но, кад 
би он и ње го ва су пру га, а за слу жни про у ча ва лац књи жев но сти и 
кул ту ре Крин ка Ви да ко вић Пе тров, до ла зи ли у Ср би ју, имао сам 
при ли ке да из бли за по сма трам ка ко та бор ба по ста је све те жа и 
на пор ни ја, те ка ко Са ша по сте пе но гу би сна гу. Ни ка да је, ме ђу тим, 
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за жи во та ни је са свим из гу био, ни ка да ни је не моћ но кло нуо. Знају
ћи ка ко и ко ли ко та бит ка тра је, ја сам, не где кра јем 2020. го ди не, 
за књи жев нона уч ни скуп у окви ру Да на Ми ло ша Цр њан ског, у 
Ма ти ци срп ској, при ја вио те му „Алек сан дар Пе тров као ту мач 
де ла Ми ло ша Цр њан ског”. Брач ни пар Пе тров је у то вре ме био у 
САД, у Пит сбур гу, и во ди ли су сво ју жи вот ну и ме ди цин ску бор
бу ка ко су зна ли и уме ли. Не знам да ли су осе ћа ли оне ко ји су из 
да љи не с то пли ном ми сли ли на њих и мо ли ли се да ту стра шну 
бит ку не ка ко до би ју. Не где ју на 2021. они су већ би ли у Бе о гра ду, 
Са ша и ја смо се чу ли те ле фо ном, а он је зву чао до ста до бро, глас 
је био вр ло чврст и зво нак, а то ме је не ка ко уве ра ва ло да на де још 
увек има. По што ме је Са ша по звао да се ви ди мо код њих, у Бе о
гра ду, у ку ћи, ја сам тог ју на 2021. до шао јед не ве че ри и про ве ли 
смо не ко ли ко пре ле пих ча со ва, све уз га стр о ном ске ужит ке и вин
ска за до вољ ства, а нај ви ше уз сјај не и са др жај не раз го во ре. Са ша 
је био она кав ка кав је обич но би вао, са мо се осе ћа ло да му по ма ло 
не до ста је да ха и сна ге, али тим сла бо сти ма он ни ка ко ни је до пу
штао да по ста ну пре ви ше ви дљи ве. А он да сам, при кра ју на шег 
раз го во ра чуо не што шо кант но: аме рич ки ле ка ри ни су Са ши дава
ли жи во та ду жег од но вем бра 2021. 

Ди вио сам се Са ши, те ве че ри, угод но раз го ва ра ју ћи као да 
је чи та ва веч ност пред на ма, ди вио сам се и свих по то њих да на, 
док сам по сма трао ка ко се пе сак вре ме на све ви ше оси па и не ста је, 
а све сам се не ка ко на дао да аме рич ки ле ка ри гре ше: сви гре ши мо, 
па што не би по гре ши ли и ти ле ка ри! Оне ве че ри угод ног и стра
шног раз го во ра о жи во ту и смр ти, схва тио сам да је Са ша у се би 
чу вао Бо га, као што је и се бе чу вао у Бо гу, а то је чи нио на ау тен
тич но хри шћан ски, пра во слав ни на чин: ру ски или срп ски, све јед но. 
Тек Бог је био ту не где, а све што се де ша ва у све ту или у чо ве ку 
од јед ном по при ма не ка кав уте шни, ис пу ње ни об лик у ко јем пра
зни на не по бе ђу је не го она би ва по бе ђе на. Те ве че ри ви део сам јед
ног срп ског, ру ског, свет ског пе сни ка, пи сца и про у ча ва о ца књи
жев но сти ко ји иде у смрт као што су тра ди ци о нал ни, ве ру ју ћи, 
пра во слав ни Ср би и Ру си ишли: не тре ми це, без стра ха и са ду бо
ком ве ром да иду пра во Го спо ду у на руч је!

Та ко је Алек сан дар Пе тров се бе во зди гао у ви си не ко је нас 
на го не да стал но по ди же мо по глед. А кад сам та ко по ди гао по глед 
по над две ри ру ске цр кве ар хан ге ла Ми ха и ла, на Но вом гро бљу у 
Бе о гра ду, та мо го ре, го то во ме ђу са мим обла ци ма, са че као ме је 
злат ни ру ски крст, онај са ко сим до дат ком на до њем кра ју вер ти
кал не осе, а на кр сту као да су би ле ис пи са не не ке ти хе, дра го цене 
по ру ке. Тог ле пог, сун ча ног да на, 24. но вем бра 2021, тач но она ко 
ка ко су не у мо љи ви ле ка ри пред ви де ли, ис пра ћа ли смо на по след
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њи по чи нак Са шу Пе тро ва. Би ла је сре да, по ја ли су ру ски и срп ски 
све ште ник, а на по след њи ис пра ћај до шли су мно ги ко ји су во ле
ли, це ни ли, чи та ли и ту ма чи ли Са ши не књи ге. Сво јом смр ћу, овај 
нео бич ни пи сац је, по обла ци ма и по сун че вој хар ти ји, не ви дљи
вим ма сти лом ис пи сао сво ју по след њу пе сму, а у тој пе сми нам је 
сви ма по ру чио да не дрх ти мо не го да по је мо! И да зна мо да је пред 
њим и пред на ма чи та ва веч ност, па са тим тре ба зна ти да се жи ви. 
Био је пе так 19. но вем бар ка да је Са ша из дах нуо, а у сре ду, 24. но
вем бра, кад смо га ис пра ћа ли, био је, ре кох, леп и сун чан дан ко јим 
нам је Са ша, то ком за у по ко је не ли тур ги је, на Ру ском гро бљу у Бео
гра ду, шап тао ове не чуј не ре чи! Не ка је сла ва због све га што је 
ство рио и на пи сао овај дра го це ни чо век са ду шом де те та!

(Де ло ви овог тек ста из ре че ни су у Ма ти ци срп ској 29. но вем бра 2021. го ди не)

Иван Не гри шо рац / Др Дра ган М. Ста нић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност
sta nic ne gri so rac @gmail.com  




